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Verslag van de vergadering van de Klankbordgroep Geulle aan de Maas / Voulwames,  
gehouden op maandag 18 augustus 2014 in Het Wapen van Geulle te Geulle.  
 
 
Aanwezig 
 
Omgeving 

• Peter Bruls 
• Theo Haane 
• Jan van Eechoud 
• Hub Kleynen 
• Jan Claessen 
• Emile Debie 
• Alfons Tonino 

 
Rijkswaterstaat beheer 

• Theo Savelkoul 
 
Gemeente Meerssen 

• Guido Houben 
• Renée Kuppers 

 
Staatsbosbeheer 

• Patrick Kloet 
• Carla Hanssen 

 
Waterschap Roer en Overmaas 

• Erik Keulers 
 
Consortium Grensmaas 

• Francois Verhoeven 
• Peet Adams (voorzitter) 

 
Afgemeld / Afwezig 
 

• Saskia Janssen (Rijkswaterstaat Maaswerken) 
• Gert-Jan Meulepas (Waterschap Roer en Overmaas) 
• John Tholen (Waterschap Roer en Overmaas) 

 
 
Opening en mededelingen 
Erik Keulers van Waterschap Roer en Overmaas en wethouder Guido Houben van de 
gemeente Meerssen zijn twee nieuwe deelnemers aan het overleg van de Klankbordgroep. 
Houben neemt voortaan deel aan de vergaderingen als er onderwerpen aan bod komen die 
bestuurlijk relevant zijn. 
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Peet Adams heeft met Alfons Tonino afgesproken dat hij een kort statement kan maken over 
de communicatie van Waterschap Roer en Overmaas rond de dijkversteviging in Geulle aan 
de Maas. Met het oog op de infoavond van het waterschap, die dinsdag 26 augustus 
plaatsvindt, zal er verder niet inhoudelijk op dat onderwerp worden ingegaan. 
 
Vaststellen notulen vorige vergadering 
Theo Savelkoul merkt op dat hij in de vorige vergadering niet verbaasd was over de 
mededeling van het Consortium dat de bestorting langs de rivier en de kade aan de zuidrand 
van Geulle aan de Maas wordt verwijderd. Zijn verbazing was veel meer terug te voeren op 
de discussie over het veiligheidsaspect van die bestorting. ,,Zonder bestorting is die 
veiligheid niet in het geding. De bestorting had een directe relatie met de werkweg van het 
Consortium. Na het verwijderen van die weg is de bestorting niet meer nodig. Uiteraard 
blijven we de situatie monitoren. En als daar aanleiding toe is, nemen we aanvullende 
maatregelen”, zo reageert Savelkoul op opmerkingen van onder meer Theo Haane. De 
bestorting is overigens inmiddels verwijderd. 
Peter Bruls vindt het jammer dat de gemeente Meerssen de omgeving niet meer tussentijds 
heeft geïnformeerd over het positieve standpunt van het college van B&W over de lokale 
invulling van de bewoners van de regionale recreatievisie.   
 
Veerstoep 
De Klankbordgroep is eerder deze maand via een brief geïnformeerd over problemen die 
zich manifesteren nu de nieuwe veerstoep in Geulle aan de Maas is aangelegd. Die 
problemen spitsen zich toe op de hellinghoek van de veerstoep in combinatie met het 
specifieke karakter van de veerboot. Afhankelijk van het aantal passagiers is de klep van de 
veerboot niet altijd lang genoeg om de veerstoep te bereiken. 
Consortium Grensmaas is druk bezig om dat probleem op te lossen. Aanpassingen aan het 
ontwerp van de veerstoep, die eventueel steiler en hoger komt te liggen en/of het verlengen 
van de toegangsklep van de veerboot, zijn enkele opties die momenteel worden onderzocht 
in overleg met NV De Scheepvaart. François Verhoeven sluit niet uit dat de definitieve 
aanpassingen pas in het voorjaar van 2015 zijn uitgevoerd. 
 
Aan Nederlandse zijde is de Maas ter hoogte van het fiets- en voetveer al uitgediept. Dat 
werk moet aan de Vlaamse kant nog gebeuren. 
 
Mede als compensatie voor het verdwijnen van de oude veerstoep oppert Hub Kleynen om 
op de kade bij het veer luxe zitmeubilair te plaatsen met een aantal meters die een beeld 
geven van de waterhoogte. Meerdere inwoners hebben Kleynen gevraagd die mogelijkheid 
in de Klankbordgroep aan te kaarten. Verhoeven en Adams gaan over dat onderwerp 
maandag 8 september het overleg aan met een delegatie uit de Klankbordgroep. Vooraf 
polst het Consortium het standpunt van Waterschap Roer en Overmaas over de plaatsing 
van zitmeubilair op de kade.  
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Communicatie 
Tonino maakt gewag van het feit dat hij een brief heeft geschreven aan Waterschap Roer en 
Overmaas en de gemeente Meerssen waarin hij zijn teleurstelling uitspreekt over de 
communicatie van het waterschap. Hij wijst erop dat de vertegenwoordigers van het 
waterschap in de Klankbordgroep meerdere keren de ruimte hebben gekregen om de 
dijkversteviging in Geulle aan de Maas toe te lichten. Daarbij is nooit gewag gemaakt van de 
kap van een aantal beeldbepalende bomen achter de kade. ,,We voelen ons overvallen”, 
aldus Tonino. 
 
Erik Keulers wil toch kort reageren op de stelling van Tonino: ,,Het is nooit onze bedoeling 
geweest om informatie achter te houden. We zijn geschrokken van het feit dat die mening 
wel heeft postgevat in Geulle aan de Maas en bieden daarvoor onze excuses aan. Onze 
communicatie is niet goed geweest. We gaan samen met de inwoners bekijken of 
planaanpassingen mogelijk zijn. Daarbij denken we bijvoorbeeld aan het planten van nieuwe 
bomen. We kunnen geen bomen op de dijk laten staan.” 
Guido Houben: ,,Ook de gemeente streeft in overleg met alle partijen naar een oplossing 
waar iedereen zich in kan vinden.” 
 
Keulers zegt Kleynen toe tijdens de infoavond van het waterschap met cijfermateriaal te 
komen over de kadehoogten in Geulle aan de Maas. De juiste Vlaamse kadehoogten zijn 
volgens hem niet te achterhalen omdat NV De Scheepvaart andere berekeningsmethodieken 
hanteert. Kleynen reageert teleurgesteld. Volgens hem staan de kadehoogten gewoon 
gemeld aan de Vlaamse Maasoevers.       
 
Vergunningentraject 
In het vergunningentraject zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden.  
 
Voortgang / Planning / Inrichting 
Verhoeven: ,,Over drie tot vier weken kunnen de graafwerkzaamheden in Geulle aan de 
Maas worden afgerond. Aansluitend start het Consortium met het opruimen van de werkweg 
bij Voulwames. Zoals het er nu naar uitziet, is de werkweg eind oktober volledig opgeruimd.  
Het meest noordelijke puntje van de dekgrondberging moet nog worden voorzien van 
bodembescherming om problemen met een internationale leiding te voorkomen. Bij de 
monding van de beek ligt al stortsteen klaar voor de afwerking van het profiel. De beek wordt 
zo natuurlijk mogelijk ingepast in het landschap.” 
 
Emile Debie komt met het voorstel om de beek te voorzien van stepping stones, zodat de 
geul geen barrière vormt voor wandelaars. Voor de aanleg van die stepping stones is de 
medewerking van het waterschap nodig. 
 
Consortium Grensmaas overlegt op korte termijn met de bewoners van Voulwames over de 
mogelijkheid om de entree naar de buurtschap eventueel nog dit jaar in oude staat terug te 
brengen.  
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Verhoeven benadrukt dat het Consortium nog tot september 2015 de tijd heeft om te 
schaven aan de voormalige dekgrondberg waar de natuurontwikkeling inmiddels in volle 
gang is. Hij reageert daarmee op opmerkingen van Debie, Kleynen, Bruls en Haane over de 
aanwezigheid van veel plassen en een locatie met drijfzand. Verhoeven: ,,Helemaal droog 
zal het gebied nooit worden. De locatie met drijfzand is de plek waar het laatste gat van de 
dekgrondberging is opgevuld. Die plek heeft extra tijd nodig om te drogen en is daarom ook 
afgezet met lint. Eventueel komt daar nog een laag dekgrond overheen.” 
 
Het raster langs de Saintweg wordt nog in oostelijke richting verplaatst. De stroken met mais 
verdwijnen. ,,We willen dat raster één keer verplaatsen en dan ook definitief laten staan”, 
aldus Patrick Kloet. Staatsbosbeheer wil de komende maanden al Galloways laten grazen in 
het nieuwe natuurgebied in Geulle aan de Maas. Voor kalveren is het gebied echter nog 
ongeschikt, omdat de prille natuur te weinig voedsel biedt.  Volgens Kloet wijst de ervaring in 
Borgharen trouwens uit dat de bodemstructuur van de dekgrondbergingen na verloop van tijd 
verbetert. Vooral omdat er geen zwaar materieel meer rijdt.  
 
Consortium Grensmaas zal met de omgeving communiceren, zodra het nieuwe natuurgebied 
toegankelijk is, zo zegt Adams toe. 
 
Het grondwaterpeil  wordt ook na afronding van de werkzaamheden van Consortium 
Grensmaas periodiek gecontroleerd, benadrukt Verhoeven in antwoord op vragen van 
Debie. 
 
Recreatievisie  
De gemeente Meerssen ondersteunt van harte de lokale invulling van de recreatievisie van 
de Grensmaasgemeenten, zoals de bewoners die hebben voorgesteld. 
De fietsverbindingen met Itteren en Stein bieden volgens wethouder Houben alle ruimte voor 
mooie toeristische impulsen. Houben voert als portefeuillehouder het overleg met alle 
partijen, waaronder Consortium Grensmaas. Ofschoon er veel voortgang is geboekt, moet er 
bijvoorbeeld nog overeenstemming worden bereikt met Natuurmonumenten. Ook het  
kostenplaatje is nog niet helder. Houben zegt een maximale inspanning te zullen leveren om 
de klankbordgroep de volgende bijeenkomst een eindresultaat te kunnen presenteren.     
 
Rondvraag 
Jan Claessen vraagt de gemeente Meerssen attent te zijn op vernatting van de 
Grensmaasregio als gevolg van maatregelen in het kader van Natura 2000, het Europees 
netwerk van beschermde natuurgebieden. 
Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten hebben nog niet besloten tot een koerswijziging 
naar aanleiding van de rapportage van vissersorganisaties over de bereikbaarheid en 
voorzieningen langs de Maasoevers, zo antwoordt Kloet op vragen van Debie.   
 
Volgende vergadering 
Maandag 27 oktober 2014 in het Wapen van Geulle. Aanvang 20 uur. 
 
 


